editörden...
Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti kabul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Geniﬂ co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az
çok farkl› geliﬂen ‹slamî edebiyat, ﬂüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan baﬂlamak üzere Osmanl› ‹mparatorlu¤unun geniﬂ topraklar› üzerinde yaﬂam›ﬂt›r. Beﬂ yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bulunan bir imparatorlu¤un ihtiﬂam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incelemeye çal›ﬂaca¤›z.
Bir toplumu etkileyen kültürel oluﬂumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baﬂka bir kültürel etkiyle de birden bire ortadan yok olmaz. ﬁiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü ﬂiirimize –genel anlamda edebiyat›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›ﬂt›k.
Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiﬂle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte baﬂlayan kültür de¤iﬂim teﬂebbüslerine paralel olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Avrupaî bir edebiyat oluﬂturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damarlar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›na sert eleﬂtirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu eleﬂtirileri dönemin ﬂartlar› ile irtibatland›rarak
aç›klamak mümkündür.
Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karﬂ› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan
uzak, bu eleﬂtirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüﬂerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ihtiyac›m›z›n birinci sebebidir.
E¤er kültürümüzün köklerine karﬂ› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›ﬂ›lmas› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›ﬂt›k. Zira beﬂ yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›
içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çerçevesi içinde bir ﬂekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –varsa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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SÖZÜN ‹NCELD‹⁄‹ YER
D‹VAN ﬁ‹‹R‹N‹N ‹FADE GÜCÜ
AL‹ FUAT B‹LKAN*
‹nsanlar aras›nda sa¤l›kl› iliﬂkilerde “sözün”, “kelâm›n”
büyük önemi vard›r. Zarif hitaplar›n, nazik ifadelerin, ince nüktelerin ve kalbi titreten sözlerin açamayaca¤› kap› yoktur. Ancak
bu tür bir dil seviyesini yakalayabilmek de oldukça zordur. Ne
yaz›k ki dilin, sembollerden oluﬂmas› ve kelimelerin birer kal›ptan, ﬂekilden ibaret olmas›, gönüldeki anlam›n ancak temsile
dayal› olarak (kelime sembolü ile) yans›t›lmas›na yetebilmektedir. Sözgelimi, “masa” kelimesi, dört aya¤› olan, tahta veya demirden bir nesnenin kendisi de¤il, ancak ismi veya sembolü de¤erindedir. Hâl böyle olunca, zihindeki anlam› tam olarak yans›tman›n zorlu¤u da ortaya ç›kar. Bu yüzden söz incisini, anlam
ipli¤ine dizerken kelime ve ifade seçimini, maksad› tam olarak
yans›tacak nitelikte gerçekleﬂtirmek gerekmektedir.
Gençlerin birbirlerine hitab›ndan, küçüklerin büyüklere
iltifat›na ve arkadaﬂlar aras›ndaki tevâzu ifadelerine kadar ciddi
bir söz fukaral›¤› yaﬂad›¤›m›z bu ça¤da, kiﬂileraras› iliﬂkilerin
kurulmas›nda “kelâm”›n de¤eri daha da artmaktad›r. Sözü, etkili ve yerinde söylemek, maksad›n karﬂ›dakine do¤ru ve anlaﬂ›l›r bir biçimde ulaﬂmas›n› da sa¤lamaktad›r. Bu anlamda do¤ru,
güzel ve etkili konuﬂmak, kiﬂiler aras›ndaki anlaﬂmazl›klar›n çözümünü de kolaylaﬂt›rmaktad›r. Bu konuda Erol Güngör’ün,
“ﬁah›slararas› ‹htilaflar›n Çözümünde Lisan›n Rolü” adl› doçentlik tezi, dilin önemli bir yönünü inceleyen dikkat çekici bir çal›ﬂmad›r. Güngör’ün, “dilin anlaﬂmada oynad›¤› rol, mânâ sistemlerini nakletmektir. Mânâ ise, büyük bir dereceye kadar, kelimenin delalet etti¤i eﬂya ve hadiselerle olan geçmiﬂ ﬂahsî tecrübelerin bir fonksiyonudur” (Güngör 1998 : 58) ﬂeklindeki tespiti, dilin tarihselli¤ini çok aç›k bir biçimde yans›tan bir gerçektir. Esasen dilde kullan›lan her kelimenin insan zihni ve haf›zas›yla derin ba¤lar› bulunmaktad›r. Bir iletiﬂim s›ras›nda kelimenin anlam›, ça¤r›ﬂ›m, tasar›m, yap› benzerli¤i, tarihî yaﬂant› ve
tecrübelerin tamam›yla ortaya ç›kmaktad›r.
O hâlde bir kelimenin sadece sözlükteki anlam›yla s›n›rl› olarak görülmesi, dilin niteli¤i bak›m›ndan eksik olacakt›r.
*Prof.Dr.,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retim Üyesi
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Bu anlamda, “art›”l›, “eksi”li, “lan”l›,“ulan”l› ifaDivan ﬂiirinin pek çok beytinden ç›karaca¤›m›z
delerden, “korkunç güzel”, “dehﬂet güzel” türü k›s›r
derslerin baﬂ›nda, söz sanatlar›n›n ustal›kla icrâs› gelba¤daﬂt›rmalara kadar, pekçok hususta toplumda bir
mektedir. Divan ﬂairi, eserini meydana getirirken dilin
dil zaaf›n›n yaﬂand›¤› günümüzde, yeniden kültürel
bütün inceliklerini, tezat, mübala¤a, z›t anlam, eﬂ anhaf›zam›za dönüp kaybetti¤imiz güzelleri ve güzelliklam ve nüanslar›n› kullanma imkân›na sahip bir yetkinleri yakalama imkânlar›n› yoklamam›z gerekiyor. “Sölikle hareket etmektedir. Deyimler, atasözleri, kelâm-›
zün inceldi¤i” tarihî zaman› ve mekân›, hiç olmazsa dil
kibârlar ve kelimelerin anlam tonlar›, onun en büyük
ve üslûp ﬂaheserleri bak›m›ndan gençlerimizin istifaifade vas›talar›d›r. Divan ﬂairlerinin kulland›¤› pek çok
desine sunmak için, söz oyunlar›, ta’rîzler, nükteler ve
edebî sanat›n bugün bilinmemesi, ciddi bir düﬂünce
nahîf söyleyiﬂlere yeniden bir göz atman›n vaktidir.
zaaf›n› da ortaya ç›karm›ﬂt›r. Mesela “yerer gibi görüEskilerin, “durumun gereklili¤ine uygun söz
nüp övmek” (te’kîdü’l-medh bi-mâ yüﬂebbihü’zsöyleme sanat›” olarak tan›mlad›¤› “belâgat” kelimesi,
zemm) veya bunun tersi olan “över gibi görünüp yerArapça “belega” kökünden türetilmiﬂtir. Belega, “ulaﬂmek” (te’kîdü’z-zemm bi-mâ yüﬂebbihü’l-medh) gibi
t›, nihâyete erdi, idrâk etti, kâfi geldi, idâre etti....” (Bilsanatlar bugün bilinmiyor. T›pk› bunun gibi, rücû, iltigegil 1980:19) gibi anlamlara gelmektedir. Buradaki
fât, tecrîd gibi sanatlar da bilinmiyor. Bu da bizi, sözün
“ulaﬂt›” karﬂ›l›¤›,
esnekli¤ini, anlaAzerbaycan’da
m›n güçlü ve do¤ru
“tüﬂdü”(düﬂtü) olaifade
edilmesini
Divan ﬂiiri, sanatç› muhayyilesinin binlerce
rak ifade edilen,
sa¤layan vas›talary›l titiz bir ustal›kla iﬂleyip ortaya koydu¤u
“anlaﬂ›ld›”, “maksat
dan mahrum b›rakhâs›l oldu” demekmaktad›r.
eﬂi emsali görülmeyen bir kelâm sultanl›¤›tir. O halde eskiler,
Konuyu, s›k
d›r.
Halk›ndan,
ayd›n›na
kadar
toplumun
bir ﬂeyin muhatap
s›k sorulan bir soruyla
her kesiminde ayn› seviye ve de¤erde ifadesitaraf›ndan do¤ru ve
biraz açal›m :
mükemmel anlaﬂ›lDivan ﬂiiri
ni bulan, sözü ölçüp tartarak söyleme gelemas›na belagat ad›bugünün gençlerine¤i, mant›k ile duygunun ayn› anda ve ayn› vermiﬂlerdir. Bune ne verebilir?
rada sözün aç›kl›¤›
Bu soruya
n› güçte iﬂlemesinin eseridir.
ve anlaﬂ›labilirli¤i
verilecek cevaplar
de önemlidir. Eski
aras›nda, Divan ﬂidilde buna da “fesâhat” ad› verilmiﬂtir. Prof. Dr. Kaya
irinin ifade ve anlam üstünlü¤ünü temsil eden dil ustaBilgegil fesâhat›, “iﬂitilmesinde kula¤›n hoﬂlanaca¤›,
l›¤›, zekâ oyunlar›, duygu ve hayal zenginli¤i ve düﬂünanlaﬂ›lmas›nda zihnin güçlük çekmeyece¤i” (Bilgegil
ce olgunlu¤u gibi nitelikleri olabilir. Türk ﬂairlerinin
1980 : 23) sözler olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bu tan›mda söbinlerce y›l bir gergef gibi iﬂledikleri ﬂiir dili, en olgun
zün anlaﬂ›lmas› için muhatab›n yo¤un çaba sarfetmehâline Divan ﬂiiriyle ulaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla Divan ﬂiiri,
mesi esas› ifade edilmektedir. O hâlde konuﬂan kiﬂi,
olgun bir ﬂiir dili olarak istifade edilecek bir seviyedesözü hem kastetti¤i anlam› tam olarak yans›tabilecek
dir. Di¤er bir husus, ﬂairlerin zekâ ve zihin eseri olan
kelime ve ifadelerle yans›tacakt›r hem de ifadenin
söz ustal›¤›d›r. Y›llarca iﬂlenen ortak konular› ve temaaç›kl›¤›na ve kolay anlaﬂ›labilirli¤ine dikkat edecektir.
lar›, bir önceki örnekten daha farkl› bir anlat›mla yans›Bu ﬂekilde mükemmel bir iletiﬂim kurabilmek ve
tabilmek, büyük bir zekâ ve ustal›k gerektirmektedir.
kelime seçimi, etkili anlat›m, cümlenin iç ve d›ﬂ âhengi,
Buna ba¤l› olarak duygu ve hayal zenginli¤i de bu ﬂiir
aç›k ve anlaﬂ›l›rl›k gibi ayr›nt›lara zaman ay›rabilmek,
anlay›ﬂ›n›n en önemli özelli¤i olarak ortaya ç›kmaktagelene¤in bu yöndeki baﬂar›s›na dikkat sarfetmekle
d›r. ﬁairin, “ince anlamlar bulabilmek için k›l gibi incelmümkündür. Divan ﬂiiri bu yönüyle, dil zenginli¤i ve
dim” (Sâib) dedi¤i gibi, Divan ﬂairi de ince bir anlam
geniﬂ ifade imkânlar› ile günümüzde istifade edilmesi
bulabilmek ve orijinal bir hayal avlamak için gece güngereken büyük bir edebî gelene¤i temsil etmektedir.
düz u¤raﬂ›r durur. Burada XVI. yüzy›l ﬂairi Fuzûlî’nin
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ﬂairlik mesle¤inin ne denli çileli bir yol oldu¤unu ifade
eden sözlerini hat›rlamakta fayda vard›r : “Gazel üslûbunda müphem mazmunlar, mu¤lak lâf›zlar kimseye
bir heyecan vermez. Gazelin kendine mahsus bir dili ve
muayyen bir kelime âlemi vard›r. Tesadüfen benden
evvel gelen ﬂâirlerin hepsi yüksek anlay›ﬂl›, engin düﬂünceli insanlarm›ﬂ. Gazel üslûbuna yarayan her güzel
ibareyi, ince mazmunu öyle kullanm›ﬂlar ki ortada bir
ﬂey b›rakmam›ﬂlar. Bir insan onlar›n bütün yazd›klar›n›
bilmeli ki çal›ﬂ›p vücuda getirdi¤i eserlerde kendinden
evvel söylenen ma’nâlar bulunmas›n. Öyle zamanlar olmuﬂtur ki gece sabaha kadar uyan›kl›k zehrini tatm›ﬂ
ve ba¤r›m kanaya kanaya bir mazmunu bulup yazm›ﬂ›m. Sabah olunca di¤er ﬂairlerle tevârüde düﬂtü¤ümü
görüp yazd›klar›m› çizmiﬂimdir. Öyle zamanlar olmuﬂtur ki gündüz akﬂama kadar düﬂünce deryas›na dal›p ﬂiir elmas› ile kimse taraf›ndan söylenmemiﬂ bir inci delmiﬂim; bunu görenler, “bu mazmun anlaﬂ›lm›yor, bu lâf›z erbab› aras›nda kullan›lmaz ve hoﬂ görülmez” der
demez, o mazmun gözümden düﬂmüﬂ hattâ kalemi elime al›p onu ka¤›da geçirmek bile istememiﬂimdir.
Ne tuhaf hâldir bu, söylenmiﬂ bir ﬂey evvelce
söylenmiﬂtir, diye; söylenmemiﬂ bir söz de evvelce
söylenmemiﬂtir, diye; yaz›lm›yor.” (Tarlan 1998 : 10)
Fuzûlî’nin yazma çilesi, herkesçe bilinen bir konuyu farkl› anlatabilme ve kendine has bir anlat›m geliﬂtirebilmenin eseridir.
Bilindi¤i gibi, bu edebiyat birikiminin arka plan›ndaki dinî anlay›ﬂ ve inanç sistemidir. Ancak bu düﬂünce ve inanç, bir vaaz ve nasihat gibi do¤rudan de¤il,
ﬂiirin kendine has ifade biçimiyle yans›t›lm›ﬂt›r. Bu bak›mdan ﬂair, duygu ve hayalde oldu¤u gibi, düﬂüncesini yans›tmada da ciddi bir titizlik göstermek zorundad›r. O, dünya görüﬂünü ve hayat anlay›ﬂ›n› ortaya koyarken, yapt›¤› iﬂin gere¤i olarak sanat endiﬂesini asla
elden b›rakmaz. Bu bak›mdan divan ﬂiiri, sanatç› muhayyilesinin binlerce y›l titiz bir ustal›kla iﬂleyip ortaya
koydu¤u eﬂi emsali görülmeyen bir kelâm sultanl›¤›d›r.
Halk›ndan, ayd›n›na kadar toplumun her kesiminde ayn› seviye ve de¤erde ifadesini bulan, sözü ölçüp tartarak söyleme gelene¤i, mant›k ile duygunun ayn› anda
ve ayn› güçte iﬂlemesinin eseridir. Nitekim bir Karadeniz türküsündeki : “Ben seni sevdügimi de ellere mi duyurdin” ifadesindeki, mahremiyet hissi ve sevginin kutsiyeti, bak›n Riyazî’de nas›l ifadesini buluyor :
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S›rr›n› âﬂ›k olan ﬂöyle nihân etsin kim
Duymas›n a¤lad›¤›n dîde-i giryân› bile
(Âﬂ›k kiﬂi, s›rr›n› öyle saklamal› ki, a¤lad›¤›n›
yaﬂl› gözleri bile duymamal›d›r.)
Divan ﬂairi, nezaket ve incelik dolu bir üslûpla
muhatab›na hitap eder. Ondan alaca¤›m›z ilk ders, sözün azizli¤i ve her bir kelime ve ifadenin konuﬂan›n
zevk, kültür, nezaket ve karakterini temsil etmesi esprisidir.
Ulvî’nin :
Arz-› hâl etme¤e cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenhâ bul›cak kendimi asla bulamam
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(Ey sevgili, sana hâlimi arz etmek için tenhâ bir
ân›n› bulamad›m. Seni tenhâ bulunca da ben kendimi
bulamad›m, kendimi kaybettim!)
Beyiti, sevgilisini karﬂ›s›nda gören âﬂ›¤›n heyecan›n› ve mahrem duygusunu büyük bir incelikle ifade eden böyle bir örnektir. Ayn› seviyeli duygu,
Nazîm taraf›ndan ﬂöyle ifade edilmektedir :
Geh yer bulundu sohbete dilber bulunmad›
Dilber bulundu sohbete geh yer bulunmad›
Aﬂk›, aziz, mutlak ve sevgiliye ait bir emanet
olarak alg›layan âﬂ›k, sadakat ve vefây› ne güzel ifade
ediyor :
Çâk eyleyemem sînemi her dilbere zîrâ
Sultân›ma aid bir emânet var içinde
(ﬁeyh Gâlib)
(Her güzele yüre¤imi, gönlümün içindekini
aç›klayamam. Zira orada Sultân›ma ait bir emanet var.)
Sevgiliye, “selvi boylum, gül yanakl›m, gonca
a¤›zl›m, devletli sultân›m, efendim, nûr-› ayn›m,
çeﬂm-i ümîdim, sebeb-i hayât›m, habîbim, melek
yüzlüm, var›m, ay yüzlüm, ceylan gözlüm, s›rma saçl›m, dudu dillim, çeﬂm-i siyâh›m, nâzeninim, gülüm,
hayat›m, iki gözüm, ömrüm, bahâr›m, nigâr›m, gül-i
handan›m, kalem kaﬂl›m, ﬂi’rim, ﬂark›m, cân›m pâresi,
gönlümün yâresi... gibi ifadelerle hitap eden bir âﬂ›¤›n inceli¤ini, dilini ve nezaket anlay›ﬂ›n› bugüne nas›l taﬂ›r›z acaba?
Gül ile sevgiliyi kasteden bir zihnin renk, koku
ve ﬂekil mükemmeliyetini bir anda idrak etmesi, güzeli ve güzelli¤i esas alan bir medeniyetin en önemli hususiyetidir.
Nitekim Nedim’in :
Gülüm ﬂöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâd›m
Seni ey gül sever cân›m ki cânâna hitâb›ms›n
beytinde “gül”ün, sevgiliye hitap vesilesi oldu¤u için
sevilmesi, dikkate de¤er bir incelikle ifade edilmiﬂtir.
Sevdi¤ine can›n› verecek kadar fedakârca düﬂünen Fuzûlî, “kurban” kelimesini öyle s›cak bir duygu
yo¤unlu¤uyla kullan›yor ki...
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Cân›m› cânan e¤er isterse minnet cân›ma
Cân nedir kim an› kurbân etmeyem cânân›ma
(Fuzûlî)
Beyitteki sadelik, aç›kl›k ve ak›c›l›k, söz söylemenin önemli ölçülerini de yans›tmaktad›r.
Nahîfî de buna benzer bir di¤er beytinde, söz
oyunlar› ve sanatkârâne bir edâ ile zor bir düﬂünceyi,
kolayca söyleyiveriyor :
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâh›m
Kurban›n olam var m› benim bunda günâh›m
Divan ﬂairi, bir ﬂeyi ifade etmek için “mukayese”ye önem verir ve iddias›n›n hakl›l›¤›n› benzer bir
hâdiseyle anlat›r :
Yâr için a¤yâra minnet etti¤im ayb eyleme
Bâ¤bân bir gül için bin hâra hizmetkâr olur
(ﬁâmî)
Bu tür üslûp özelli¤i, iddiay› pekiﬂtiren ve sözü
etkili k›lan bir nitelik de taﬂ›maktad›r.
Tezat sanat›n›n, zihni allak bullak eden gücünden yararlanan sanatç›, bize hikmet dolu sözleri bu sanat›n sihriyle aktar›r :
Devlet ricâli râhat› hiç bilmemektedir
Râhat ricâl-i devleti hiç bilmemektedir
(Vahîd)
(Devlet adam› olmak, rahat nedir bilmemektir;
rahat ise devletteki mevki sahiplerini hiç bilmemektir.)
Bu beyitte her iki m›srada da ayn› kelimeler kullan›ld›¤› halde, düﬂüncenin ifade ediliﬂ tarz›ndaki mükemmeliyetten ve kelimelerin diziliﬂindeki uyumdan
dolay›, bunun fark›na varam›yoruz bile...
Divan ﬂiirinin dil ve ifade seviyesini belirleyen
bir di¤er konu da ﬂairlerin farkl› anlat›m yollar›ndan ve
çeﬂitlili¤inden yararlanmalar›d›r. D›ﬂ dünyadaki olay
ve durumlardan yararlanarak duygu ve düﬂüncelerini
daha etkili anlatmay› baﬂaran sanatç›, k›vrak bir zekâ
eseri de sergiler :
Kerem vaktinde lâz›m hem eziyyetsiz gerek yoksa
Pirinç ile pür etmek küﬂte murgu sûdmend olmaz
(Nâbî)

temmuz-ağustos 2006

Bilim ve Aklın
Aydınlığında

(Bir kiﬂiye ba¤›ﬂta bulunacaksan›z, zaman›nda
bulunun. Ölmüﬂ kuﬂun içini pirinçle doldurman›n ona
ne faydas› olacak ki!...)
Bu beyitte, hikmetli ifadenin ve dünyay› anlamland›ran anlat›m özelli¤inin sözü bir telkine dönüﬂtüren yönü hemen farkedilmektedir.
Dilin zekâyla ilgisi ve dil becerisi ile zekâ k›vrakl›¤›n›n en güzel örne¤ini, XVII. yüzy›l›n ünlü ﬂeyhülislam› olan Yahyâ’n›n ﬂu esprisinde buluruz :
Bize kâfir demiﬂ Müftî Efendi
Tutal›m ben diyem ana müselman
Var›ld›kta yar›n rûz-› cezâya
‹kimiz de ç›kar›z anda yalan
(Müftü Efendi, bize “kâfir” damgas› vurmuﬂ.
Haydi ben de ona “müslüman” diyeyim. Yar›n Hakk’›n
huzuruna ç›k›nca, ikimizin de yalan söyledi¤i orada ortaya ç›kacakt›r.)
Ayn› zekâ eseri ifadelere, Nef’î’nin ünlü hicviyesinde de rastlar›z :
Bana Tâhir Efendi kelb demiﬂ
‹ltifât› bu sözde zâhirdir
Mâlikî mezhebim benim zirâ
‹tikâd›mca kelp Tâhirdir
(Tâhir Efendi, bana “köpek” demiﬂ. Bu sözle bana iltifatta bulundu¤u aç›kt›r. Zira benim mezhebim
Malikî oldu¤u için, inanc›ma göre köpek temiz(Tâhir)dir.)
Sözlü veya yaz›l› iletiﬂimde, az sözle çok ﬂeyi
kastetmek esast›r. Sözü uzatmadan, “yani” kelimeleriyle baﬂlayan gereksiz aç›klamalarla muhatab›n konuyu
anlamad›¤›n› kabulenerek izâhlara kalk›ﬂmadan, aç›k
ve anlaﬂ›l›r cümleler kurabilmek, önemli bir baﬂar›d›r.
Bilindi¤i gibi, birkaç kelimeyle derin ve karmaﬂ›k konular› kolayca söyleyebilme sanat›na “sehl-i mümtenî”
denilmektedir. Yunus Emre’nin : “Ete kemi¤e büründüm / Yunus diye göründüm” beytindeki gibi, oldukça derin ve karmaﬂ›k bir konuyu (vahdet-i vücut anlay›ﬂ›n›), böyle kolayca yans›tabilmek, özel bir duyarl›l›k
gerektirmektedir. Eskilerin s›kça baﬂvurduklar› bu sanat, dile hâkimiyeti gerektiren ve herkesin kolay kolay
beceremeyece¤i bir husustur.
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e¤itim

Ziya Paﬂa’n›n : “Belli hâlimden ne hâcet söylemek” veya Leylâ Han›m’›n : “Zâlim beni söyletme derûnumda neler var” gibi berceste m›sralar›, az sözle
çok ﬂey söylemenin güzel örneklerindendir.
Osmanl› Türkçesi’nin üç dilin imkânlar›yla kurulan çok anlaml› yap›s›, tezat, istiâre, mecâz, teﬂbih,
kinâye gibi sanatlar› kolayca gerçekleﬂtirmeye uygundu. Bugün dilin k›s›rlaﬂt›r›lmas› ve insanlar›n çok az
kelimeyle anlaﬂmaya çal›ﬂmas›, bizi bütün bu imkânlardan mahrum k›lmaktad›r. Durum, hâl, vaziyet, olay,
problem, hâdise, sorun, mesele, konu, mevzu gibi
farkl› anlam ve ayr›nt›lara sahip kelimelerin tamam›n›
“olay” kelimesiyle karﬂ›layan gençler, “park olay›”,
“trafik olay›”, “ders olay›”, “s›nav olay›”, “hava olay›” gibi yanl›ﬂ ve ça¤r›ﬂ›m de¤eri olmayan ba¤daﬂt›rmalarla
konuﬂmaktad›r. Bu bak›mdan öncelikle toplumdaki
kelime k›s›rl›¤›na bir çare bulmal› ve zengin Türkçe’yle
yaz›lm›ﬂ seviyeli edebî eserler vas›tas›yla kelime hazinesini geliﬂtirmelidir. Bir sonraki merhale, etkili ve
farkl› söyleyiﬂlere ulaﬂabilmenin vas›talar›n› ö¤renerek
dilin hakk›n› vermek olmal›d›r.
Bugün, dilimizin inceliklerini ve s›rlar›n› yeni
nesillere tan›tarak zoru baﬂarmak en önemli görevimizdir. Yeni nesillerin klasik ﬂiirimizin baﬂar› vas›talar›n› keﬂfederek daha seviyeli sanat eserleri meydana getirmelerini, Sezai Karakoç’un m›sralar› eﬂli¤inde temenni ediyoruz :
Ellerin Bâkî’den Nef’î’den ﬁeyh Gâlib’den
Kuca¤›ma dökülen
Alt›n leylak
(Sezai Karakoç)
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